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“O alcoolismo é caracterizado pela ingestão repetitiva de bebida alcoólica, num grau que 

agride o bebedor na sua saúde, e também nos aspectos social e econômico, acompanhada por 

uma consistente incapacidade de controlar o uso no que se refere a quantidade e ocasião.” 

O alcoolismo deve ser considerado em primeiro lugar quando se fala em dependência química. 

Trata-se de problema grandemente difundido na sociedade, devendo se desfazer, logo de 

início, a noção prevalecente de que o álcool é um mal menor. 

Durante muito tempo prevaleceu a idéia de que drogasseriam somente as substâncias ilícitas. 

Ignorávamos quão responsável pelos distúrbios que recebem o nome de “Dependência 

Química” é o álcool. 

A compulsão só se torna evidente ao surgir uma conduta autodestrutiva – como abandonar 

emprego e famíliapara viver como mendigo ou continuar bebendo mesmo depois de 

diagnosticada uma cirrose hepática – quando, só então, o doente é claramente definido pela 

sociedade como alcoólico. 

O alcoolismo é uma doença crônica, incurável, progressiva e de terminação fatal. 

Apresenta comprometimento psicológico, cerebral, fisiológico e pode levar à morte. 

Pela OMS: CID 10 / F10 – Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool. 

Duas entidades sérias e mundialmente respeitadas, a OMS (Organização Mundial de Saúde) e a 

APA (Associação Americana de Psiquiatria), definem claramente os critérios para se 

diagnosticar a presença de distúrbio alcoólico. 

Na quarta versão do Manual de Estatísticas de Doenças, o chamado DSM-IV, na seção 

destinada aos distúrbios relacionados a substâncias psicoativas, esse manual discrimina dois 

cenários distintos: o de distúrbios na forma de utilizar a substância (abuso e dependência) e os 

distúrbios induzidos pela substância (demência alcoólica, alterações do humor ou do sono, 

p.ex.). O álcool é incluído em uma das duas grandes categorias de drogas psicoativas, o das 

drogas depressoras do sistema nervoso. Esse grupo inclui também sedativos e ansiolíticos. A 

outra categoria de substâncias é a dos estimulantes (inclui cocaína e anfetaminas). 

Para diagnosticar esta doença, é necessário que a pessoa tenha no mínimo três critérios destes 

no último ano anterior à consulta médica. 

 



 

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS: 

1 –Um forte desejo ou um senso de compulsão para consumir a substância. Há um persistente 

desejo ou um não vitorioso esforço para parar de usar álcool e / ou substâncias químicas. 

2 – Dificuldade em controlar o uso da substância no início, no término e também os níveis de 

consumo. 

3 – Estado de abstinência fisiológico (síndrome de abstinência) ou a necessidade de usar para 

cessar o mal estar. 

4 – Evidência de tolerância (necessidade de mais dose da substância para atingir o mesmo 

efeito). 

5 –Abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos. 

6 – Persistência do uso da substância a despeito da clara evidência de consequências nocivas. 

(Exame de comportamento: repetição de ano na escola, envolvimento com a polícia, agressões 

físicas com familiares, acidentes de trânsito etc).   

FASES DA DOENÇA 

FASE 1 - Adaptação ou “Lua de Mel” 

FASE 2 – Tolerância ou “Limiar da doença” 

FASE 3 – Síndrome de Abstinência 

TRATAMENTO DO ALCOOLISMO: 

Realizado por uma equipe especializada multidisciplinar, podendo ser: 

 - Sem internação (ambulatorial) 

 - Com internação (voluntária ou involuntária) 

Método utilizado: Método Minnesota: 

 - Visão Bio-Psico-Social 

- Utilização dos 12 Passos 

 - Combate os principais mecanismos de defesa da doença: 

1 – Negação2  – Racionalização 

3– Projeção4 – Grandiosidade (orgulho) 

Bibliografia: ALCOOLISMO – Jorge A. Jaber Filho/Charles André – Editora Revinter, 2002. 


